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الخزف السعودي

 www.saudiceramics.com
سنة التأسيس: 1977

عدد الموظفين: 3,081
القيمة السوقية: 2.87 مليار ريال سعودي

اكتســبت شــركة الخزف الســعودي شــهرة كبيرة بفضل 
التزامهــا بأعلــى معاييــر الجــودة وتوفيــر منتجــات مبتكــرة 

إلــى األســواق المحليــة والعالميــة. وتديــر الشــركة 
مرافــق إنتــاج صناعيــة مجهــزة بأحــدث التقنيــات. 

وبفضــل اعتمادهــا أحــدث تقنيــات البحــث والتطويــر، 
تــؤدي الشــركة دورًا أساســيًا فــي قطــاع البنــاء بالمملكــة 

العربيــة الســعودية حيــث حصلــت علــى العديــد مــن 
شــهادات الجــودة العالميــة والمحليــة.

تطوير الموارد

تدير شركة الخزف السعودي 
15 مصنعًا في ستة قطاعات

تأسست شركة الخزف السعودي عام 1977 وهي شركة 
مساهمة سعودية تتمتع بشهرة في المجال الصناعي عززها 
إدراج الشركة في تداول السعودية مما ساهم في احتفاظ 
الشركة بحصة كبيرة في السوق. وتدير الشركة 15 مصنعًا 

في ستة قطاعات تشمل: بالط السيراميك واألدوات الصحية 
وسخانات المياه الكهربائية والبالستيك والطوب األحمر ومناجم 

الصحراء.

وتمتلك الشركة 40 صالة عرض تنتشر في جميع أنحاء المملكة 
حيث ساهمت في تحقيق شركة الخزف السعودي مكانة مميزة 
على المستوى المحلي، فيما تصدر منتجاتها إلى أكثر من 60 بلدًا 

حول العالم. 

وفي إطار رؤية المملكة العربية السعودية لعام 2030، تلتزم 
الشركة بتحقيق األهداف الرامية إلى تحويل المملكة إلى قوة 
صناعية رائدة وذلك من خالل توفير فرص العمل للمواطنين 

السعوديين وتعزيز الميزان التجاري السعودي عبر تصدير 
منتجاتها المحلية إلى األسواق العالمية. كما تدعم الشركة 
مبادرات المسؤولية االجتماعية من خالل التبرع للجمعيات 

الخيرية والمدارس داخل المملكة باإلضافة إلى تنمية قدرات 
موظفيها من خالل التدريب المستمر. 
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60
دولة تصدر لها الشركة منتجاتها

نشاط الشركة
تقوم الشركة بتصنيع وتخزين ونقل وتسويق بالط السيراميك 

والقيشاني والبورسالن واألدوات الصحية ومكمالتها وسخانات 
المياه الكهربائية والشمسية والغاليات ومواد الطالء الخاصة 

)الفريته( والطوب الفخاري األحمر ومشتقاته واألنابيب الفخارية 
ومنتجات البالستيك والمغاطس والشورات واألكريليك 
والبالستيك وعالما الطرق الخزفية والبالستيكية وحلول 

وتقنيات البناء وحلول مشاريع االسكان.

ممارسات عالقات المستثمرين في الشركة
توطد شركة الخزف السعودي عالقاتها مع المستثمرين من 

خالل االستعانة بالجداول المالية لتحسين الخطط الرامية إلى 
اغتنام الفرص المتاحة في األسواق سواء عن طريق عقد 

االجتماعات الثنائية أو الجماعية أو الهاتفية أو عبر رسائل البريد 
اإللكتروني. 

ممارسات الحوكمة البيئية واالجتماعية واإلدارية 
• حماية مصالح المساهمين في الشركة وتمكينهم من 

الحصول على المعلومات بشفافية وعدالة.

• مراقبة وتحقيق أهداف الشركة وتعظيم ثروة المساهمين.

• تطوير الهيكل اإلداري واستقاللية العالمة التجارية.

• بناء عالقة وثيقة وقوية بين إدارة الشركة والعاملين بها 
ومورديها ودائنيها وغيرهم.

• استخدام موارد الشركة على نحو أكثر كفاءة.

• توفير بيئة عمل جيدة للموظفين لتحقيق أفضل أداء.

• جذب المستثمرين األجانب واكتساب ثقتهم من خالل 
الممارسة الفعالة للحوكمة داخل الشركة.

ما الذي يميز شركة الخزف السعودي؟
• عالمة تجارية شهيرة في المملكة العربية السعودية ودول 

مجلس التعاون الخليجي. 

• منتجات عالية الجودة ذات سمعة ممتازة.

• تحسين وتطوير المنتجات بشكل مستمر وابتكار منتجات 
جديدة مثل تصنيع غرف عرض لدورات المياه المصممة 

.PODS مسبقًا

• من أكبر مصانع البالط واألدوات الصحية قي المملكة العربية 
السعودية.

• تصدير منتجاتنا ألكثر من 60 دولة حول العالم.

• المساهمة في تعزيز قطاع البناء في المملكة العربية السعودية.

• توطين الوظائف الفنية واالدارية في الشركة بنسبة كبيرة. 

قطاع الصناعات


